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PROIECT DE OPINIE 

asupra propunerii de Recomandare a Consiliului privind integrarea 

șomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 

art.170 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

propunerea de Recomandare a Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă 

durată pe piaţa forţei de muncă – COM (2015) 462, în vederea examinării 

fondului. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 17 noiembrie 2015. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că în Europa există peste 12 milioane de 

persoane care nu au un loc de muncă de peste un na, iar numărul acestora s-a 

dublat în intervalul 2007-2014. Cum şomerii de lungă durată reprezintă în 

prezent 5% din populaţia activă, iar din cei 12 milioane de şomeri de lungă 

durată din UE peste 60% sunt deja fără un loc de muncă de doi ani consecutivi,  

rezultă că, în fiecare an, unul din cinci şomeri încetează să mai caute un loc de 

muncă şi devine inactiv, fapt care implică un risc grav de excluziune socială şi 

de sărăcie.  
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Şomajul de lungă durată afectează în mod inegal statele membre, în 

funcţie de impactul crizei, de situaţia macroeconomică, de structura economică 

şi de funcţionarea pieţelor naţionale ale forţei de muncă. Şomajul afectează 

categorii diferite de persoane, caracterizate, în general, printr-o capacitate de 

inserţie profesională scăzută, multe dintre acestea confruntându-se cu 

dezavantaje multiple. Şomajul de lungă durată poate duce la sărăcie şi 

excluziune socială, contribuind şi la transmiterea sărăciei copiilor în 

gospodăriile fără persoane ocupate, deoarece s-a demonstrat că nivelul de 

educaţie este mai mic în rândul copiilor care provin din gospodării în care 

există şomeri.  

Găsirea unui loc de muncă le-ar permite lucrătorilor afectaţi şi familiilor 

acestora să depăşească această situaţie, întrucât jumătate din persoanele care 

îşi găsesc un loc de muncă ies din sfera riscului de sărăcie.  

Combaterea şomajului de lungă durată ar contribui la o creştere durabilă 

şi, de asemenea, ar putea reduce împovărarea finanţelor publice prin scăderea 

cheltuielilor de asistenţă socială şi obţinerea de venituri fiscale mai ridicate. 

 

Prezenta propunere urmăreşte creşterea ratelor de reîncadrare 

profesională a şomerilor de lungă durată. Obiectivele specifice la realizarea 

cărora va contribui iniţiativa sunt: 

(1) un grad sporit de acoperire printr-o rată mai mare de înregistrare la un 

serviciu pentru ocuparea forţei de muncă şi sporirea sprijinului activ dedicat 

şomerilor de lungă durată;  

(2) asigurarea continuităţii şi coordonării dintre serviciile relevante;  

(3) sporirea eficacităţii intervenţiilor care vizează şomerii de lungă durată şi 

angajatorii. 

În esenţă, recomandarea propune trei etape concrete care permit 

integrarea pe piaţa forţei de muncă: 

(1) încurajarea înregistrării la un serviciu de ocupare a forţei de muncă; 

(2) evaluarea în mod individual a nevoilor şi a potenţialului şomerilor de lungă 

durată înainte de a se ajunge la 18 luni de şomaj; 

(3) oferirea unui acord de integrare în muncă pentru şomerii de lungă durată 

cel târziu la 18 luni de la intrarea în şomaj. 
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Prezenta recomandare vizează integrarea şomerilor de lungă durată pe 

piaţa forţei de muncă. Recomandarea se întemeiază pe liniile directoare în 

materie de ocuparea forţei de muncă prevăzute la art.148 alin.(2) din TFUE, 

care solicită o reducere semnificativă a şomajului de lungă durată, precum şi 

prevenirea acestui fenomen. În recomandările specifice fiecărei ţări pentru 

2015  se recunoaşte faptul că şomajul de lungă durată trebuie combătut prin 

combinarea protecţiei sociale eficace cu capacitatea de inserţie profesională.  

În acest sens, în recomandări se pune accentul pe faptul că programele 

de educaţie şi formare profesională eficiente, eficace şi orientate către viitor, 

inclusiv învăţământul dedicat adulţilor, joacă un rol-cheie în îmbunătăţirea 

capacităţii de inserţie profesională. De asemenea, în recomandări se ia act de 

faptul că serviciile publice de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie 

consolidate în anumite state membre şi că măsurile active de ocupare ar putea 

viza într-un mod mai eficient persoanele cele mai îndepărtate de piaţa forţei de 

muncă.  

 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului 

supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru 

afaceri europene. 

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 
       

             
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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